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Útdráttur 
Verkefnið er lokaverkefni við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Viðfangsefnið er stefnan; 
„skóli fyrir alla“ og leitum við svara við rannsóknarspurningunni: „Hvernig kemur 
grunnskólinn til móts við ólíkar náms-, félags- og tilfinningalegar þarfir nemenda?“ 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í fyrsta kaflanum skilgreinum við hugtakið; „skóli 
fyrir alla“ og skoðum kenningar fræðimanna. Við athugum Aðalnámskrá grunnskóla og 
fjöllum stuttlega um grunnskólalögin, ásamt því könnum við hvernig stefna og framkvæmd 
hennar er hér á landi. Í öðrum kafla kynnum við okkur ólíkar þarfir nemenda , gerum grein 
fyrir hugtökum og skilgreiningum um fatlanir og sérþarfir. Við skoðuðum líka þann ólíka 
stuðning sem nemendur með sérþarfir fá í grunnskólunum. Í fjórða kafla gerum við grein fyrir 
hugtökunum; starfshættir, kennsluhættir og kennsluaðferðir. Í lok kaflans gerum við grein 
fyrir stöðu grunnskóla, á höfuðborgarsvæðinu, í sérkennslumálum. Fimmti kaflinn fjallar um 
eigindlegar rannsóknaraðferðir og gerum við grein fyrir vettvagnsathugunum og 
spurningalistum en þær aðferðir notuðum við í rannsókn okkar. Sjötti og síðasti meginkafli 
verkefnisins kynnir þátttakendur í rannsókninni, vettvangsrannsóknina, niðurstöður úr 
spurningalistum þátttakenda. Við fjöllum um niðurstöður, drögum ályktanir og bendum á 
leiðir til úrbóta. 
 Grunnskólinn á að taka við öllum nemendum og koma til móts við ólíkar þarfir þeirra. 
Við skrif okkar og upplýsingaöflun komumst við að því að grunnskólinn sinnir þörfum 
nemenda með skilgreindar sérþarfir og gerir það í flestum tilvikum mjög vel. Aftur á móti er 
þörfum ólíkra nemenda með ólíkar náms-, félags og tilfinningalegar þarfir ekki mætt. Við 
drögum þær ályktanir að helsta ástæða þess sé fjárskortur, ekki nægt fólk sem starfi í 
grunnskólanum og fjölmennir bekkir. Rökin fyrir því koma fram í niðurstöðum rannsóknar 
okkar, sem við framkvæmdum á haustdögum 2007. 
 

Abstract 
This essay is our final assignment from the teachers department of the University of Akureyri. 
The subject is inclusive school and how the school is meeting different needs of his students, 
we search answers for our research question “How does the school meet the requirement of 
students with different educational, social and emotional needs? “ 
 The essay is divided into six main chapters. In the first chapter we define concept, 
inclusive school and look into scholars theories. We familiarize ourselves with the National 
Icelandic curriculum and briefly look into the educational laws and how the policy is and how 
it is reinforced here in Iceland. In the second chapter we look into the different needs of 
students and talk about concepts and definition of disabilities and special needs. We also look 
at how different the support is today that student’s with disabilities receiving from their 
schools. In the fourth chapter we analyze the concept procedure, teaching models and 
teaching strategies and we also look at how special education is enforced in the capital area. 
The fifth chapter is about the qualitative studies and we inform the results of our field study 
and the query but that were the methods that we used for our study. In the sixth and the last 
main chapter of this essay we introduce the participants of our study at the field study as we 
conclude and point at things that can be done better. 
 Schools are supposed to be open for all students and meet all students different 
requirements. In the making of this essay and our study we found out that school are in most 
cases meeting the requirements of students with disabilities. On the other hand the students 
with educational, social and emotional requirements are not served as well in school. We 
conclude that main reason for this is lack of found, shortage of staff and crowded classrooms. 
We draw these conclusions of the result of our studies that were done in the autumn 2007. 


